Kraków, 17 lutego 2012 r.

Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego “Pracownia Obywatelska”
14 grudnia 2010 r. – 31.12 2011r.
Pierwszy rok działalności Pracowni był przewidywany jako rok “rozwojowy”. Zakładane do
realizacji cele zostały osiągnięte. Pracownia zrealizowała swój pierwszy projekt finansowany ze
środków Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, zaistniała w świadomości środowiska NGO
szczebla ogólnopolskiego i krakowskiego, oraz jako formalny partner władzy szczebla
centralnego. Doświadczenia pierwszego roku pozwoliły na przygotowanie wstępnego projektu
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia. Strategia będzie dokumentem wyjściowym dla realizacji
zadań ukierunkowanych na rozwój kapitału społecznego oraz samego Stowarzyszenia.
W minionym okresie sprawozdawczym z członkostwa w Pracowni zrezygnowała jedna
osoba i jedna osoba złożyła deklarację członkostwa.
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1. Rejestracja Stowarzyszenia oraz wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Zebranie założycielskie Pracowni odbyło się 14 grudnia 2010 r.
W wyborach do Zarządu Stowarzyszenia zostali wybrani:
Przemysław Dziewitek – Prezes
Marcin Gołąbek - Sekretarz
Anna Lewanowicz – Członek Zarządu
Bartosz Lipszyc – Członek Zarządu
Agnieszka Matuszyńska-Dziewitek – Skarbnik
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:
Olgierd Sęczek - Przewodniczący
Anna Góral
Olga Kruk
Przygotowane dokumenty rejestracyjne zostały złożone w Wydziale XI Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. W
postanowieniu Sądu z dnia 4 lutego 2011 r. wezwano wnioskujących do usunięcia przeszkody
w dokonaniu wpisu. Wniosek został uzupełniony i przekazany do Sądu postanowienie o
rejestracji Pracowni zapadło 10 marca 2011 r.
Po dokonaniu rejestracji Pracownia uzyskała nr NIP oraz REGON. Została podpisana umowa
na prowadzenie rachunku bankowego w Alior Banku S.A., który miał najlepszą ofertę kont
firmowych. Następnie została przygotowana polityka rachunkowości przez Biuro Doradztwa
Podatkowego Alina Dziewitek.
2. Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego
Pracownia wzięła udział w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – koordynujące Strategię. Konsultacje odbywały się 8 kwietnia – 31
maja 2011 r. Pismo z podziękowaniami za udział w konsultacjach w załączeniu.
3. Współorganizacja Studenckiego Dnia Europy, Kraków, Mały Rynek 20 maja 2011 r.
Pracownia była partnerem organizowanego przez Małopolskie Regionalne Centrum Informacji
Europejskiej SDE. Oprócz promocji Pracowni, było to również ważne doświadczenie członków
Pracowni w organizacji imprezy plenerowej w przestrzeni miasta.
4. Pracownia została członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
29 czerwca 2011 r. Pracownia została przyjęta do OFOP. Jako członek mamy możliwość
korzystania z szerokiej oferty wspólnych działań inicjowanych i realizowanych przez OFOP.
W ramach naszej Federacji działa wiele zespołów, członkowie Pracowni mogą uczestniczyć w
konsultacjach i spotkaniach dotyczących zmian legislacyjnych, funduszy europejskich,

kształtowania polityki państwa. Do prac w specjalnej grupie roboczej do spraw funduszy
europejskich 2014-2020 został zgłoszony członek Pracowni Jan Masłyk.
5. Pracownia w pawilonie Europejskiego Roku Wolontariatu - 12 września
EYV Tour 2011 stanowił jedno z kluczowych wydarzeń w ramach obchodów ERW 2011 na
poziomie Unii Europejskiej. Każdy kraj członkowski UE gościł Tour promujący idee ERW 2011.
Pracownia brała udział w dniu poświeconemu e-wolotariatowi, promując projekt pomagam.bo.
Stoisko obsługiwane było przez Marcina Gołąbka i Przemka Dziewitka.
6. Program orientacyjno-przygotowawczy dla stypendystów im. Lane’a Kirklanda 17 – 29
września 2011 r.
Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda jest długofalowym przedsięwzięciem PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, powołanym do życia w 2000 roku. Jego zasadniczym celem
jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej oraz integracji
europejskiej z przedstawicielami krajów Europy Wschodniej, a także Kaukazu Południowego
i Azji Środkowej poprzez dwusemestralne studia uzupełniające na polskich uczelniach.
Program skupia reprezentantów różnych środowisk opiniotwórczych (wykładowcy akademiccy,
prawnicy, urzędnicy, niezależni eksperci, dziennikarze, działacze organizacji pozarządowych)
z krajów zza wschodniej granicy i całego regionu, takich jak: Ukraina, Białoruś, Rosja, Mołdowa,
Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Kazachstan i Kirgistan.
W roku akademickim 2011/12 w ramach Programu studiowało w Polsce w 47 obywateli
z 9 krajów: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu, Mołdowy, Kazachstanu
i Kirgistanu w pięciu miastach akademickich: Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie
i Wrocławiu.
Program rozpoczął się 17 września br. dziesięciodniowym kursem przygotowawczoinformacyjnym, mającym na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy ogólnej
stypendystów w zakresie historii i kultury Polski oraz sytuacji politycznej, społecznej
i gospodarczej.
Stypendyści zostali zakwaterowani w Hotelu Studenckim Piast gdzie jedli również śniadania,
obiady zapewniała restauracja Domu Polonii, kolacje restauracja Chimera,
Inauguracja programu odbyła się w sali im. Bobrzyńskiego Collegium Maius, wykład
inauguracyjny wygłosiła prof. Grażyna Prawelska – Skrzypek.
Stypendyści korzystali z bogatej oferty zajęć i spotkań zapewnionych przez Pracownię.
Spotkania:
- Małopolski Urząd Marszałkowski - Zdobysław Milewski – zastępca dyrektora kancelarii
zarządu Województwa Małopolskiego,
- Małopolski Instytut Kultury – Karolina Fidyk,
- Koło Naukowe “Strateg” Instytutu Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego –
Prodziekan ds. studiów Prof. dr hab. Krzysztof Pleśniarowicz,

- spotkanie z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i młodzieżą
z Oświęcimia
- spotkanie „Intercamp” na temat wpływu nowych mediów na kształtowanie demokracji
z prezentacjami przygotowanymi przez samych stypendystów.
W trakcie całego programu stypendyści uczestniczyli w lektoracie języka polskiego (15 godzin)
oraz wykładach na temat: samorządu w Polsce, Żydów w przedwojennej Polsce
i Holocaustu, historii Polski, socjologicznego kształtu społeczeństwa polskiego, digitalizacji
mediów, sytuacji politycznej (dr Jarosław Flis), społeczeństwa obywatelskiego w Polsce,
nowych mediów w Polsce.
W ramach programu turystycznego stypendyści zwiedzali: Wawel, Drogę Królewską, Kazimierz,
Kościół Mariacki, Podgórze, podziemia Rynku, Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz; wzięli
też udział w całodniowej wycieczce w góry (Koninki – Turbacz – Koninki).
W ramach programu artystycznego stypendyści wzięli udział w koncercie jazzowym
w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha oraz w koncercie muzyki klasycznej
w Filharmonii Krakowskiej; byli również w Kinie Pod Baranami.

Program zaowocował wieloma kontaktami, które Pracownia będzie utrzymywać realizując
zadania poza wschodnią granicą Polski.
7. Spotkanie w sprawie wkładu własnego w POKL w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego, 4 listopada 2011 r.
Wzięliśmy udział w spotkaniu organizowanym przez OFOP oraz Dolnośląską Federację
Organizacji Pozarządowych. Spotkanie miało na celu przekonanie przedstawicieli MRR
zaniechania zmiany wymogu dotyczącego wnoszenia wkładu własnego w projekty realizowane
ze środków EFS przez organizacje pozarządowe. Podczas spotkania najliczniejszą grupę
stanowili reprezentanci OFOP, którzy ustalili wspólne stanowisko pilnie zwołanym spotkaniu
zorganizowanym tuż przed spotkaniem w MRR.

8. Spotkania Funduszu Wyszehradzkiego
17 i 25 listopada odbyły się spotkania informacyjne dotyczące Funduszu Wyszehradzkiego.
Założenia programów grantowych i stypendialnych omówił Jan Stachowski. Sali konferencyjnej
użyczyło nam Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Początkowo planowane jedno
spotkanie zostało rozszerzone do dwóch ze względu na bardzo duże zainteresowanie.
W obydwu spotkaniach uczestniczyło 69 osób.
9. Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Pracownia Obywatelska”
Pod koniec listopada zakończyliśmy prace nad wstępnym projektem dokumentu strategicznego
dla Pracowni. Strategia wyznacza możliwości i ograniczenia rozwoju Kapitału Społecznego

przez Pracownię oraz możliwości i ograniczenia rozwoju samej Pracowni. Jest to dokument
krytyczny, który zostanie oddany członkom Pracowni do konsultacji, a następnie realizacji.

10. Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich
W styczniu 2012 r. Pracownia przystąpiła i aktywnie włączyła się w prace KPOO.
Porozumienie opiera się na partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych, działających na
terenie miasta Krakowa. Porozumienie zostało powołane 1 lutego 2010r. przez piętnaście
organizacji założycielskich. KPOO działa na zasadzie grupy partnerskiej, nie posiada
osobowości prawnej, nie stanowi odrębnego podmiotu w rozumieniu prawa.
Pracownia w ramach KPOO będzie dążyła do propagowania idei federalizacji, promocji KPOO
oraz zwiększania ilości zrzeszonych i aktywnych organizacji. Pracownia zobowiązała się
również do przygotowania i prowadzenia strony internetowej KPOO pod adresem http://kpoo.pl/.
KPOO bierze aktywny udział w kształtowaniu modelu współpracy z Urzędem Miasta Krakowa,
współtworząc i konsultując rokrocznie programy współpracy Miasta z organizacjami
pozarządowymi. Organizacje członkowskie KPOO podczas spotkania 16 stycznia 2012 r.
zobowiązały się do głosowania na 4 kandydatów wystawionych przez KPOO do nowotworzonej
Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
11. Złożone wnioski projektowe
Na dzień złożenia sprawozdania Pracownia oczekuje na rozstrzygnięcie trzech konkursów, w
których zostały przygotowane i złożone w sumie cztery wnioski (Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). W
przygotowaniu koncepcyjnym pozostają jeszcze dwa projekty do złożenia do końca lutego i do
połowy marca tego roku.

12. Strona internetowa, fan page na Facebooku, twitter
Pracownia aktualnie odbudowuje swoją stronę internetową po ataku jej przez hakera.
Odzyskaliśmy większość tekstów i zdjęć ale strona w dalszym ciągu nie odzyskała pełnej
funkcjonalności. Na naszym fan page na Facebooku obserwuje nasze wpisy 297 osób.
Pracownia przejęła również od Federacji Związków Gmin i Powiatów RP fan page i stronę
internetową projektu pomagam.bo. Fan page posiada 2 247 fanów. Obecnie pomagam.bo nie
jest wykorzystywane na miarę swojego potencjału i powinno być przekazane członkom
pracowni do administrowania i promowania idei wolontariatu.

